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 Kommunstyrelsen 
 

Gatu- och samhällsmiljönämnden: Ansökan om finansiering av e-tjänsten 
”Framkomlighetsguide” - informationstjänst om avstängning i gatu- och 
parkmark 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att tilldela 621 600 kr till gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) för en 
”Framkomlighetsguide” – informationstjänst om avstängning i gatu- och parkmark  
 
Ärendet 
IVE 2013-2016 har ett inriktningsmål om att digitala tjänster är norm i kommunens 
förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda. Alla 
kommunala enheter ska eftersträva e-förvaltningslösningar och digitalisering av 
ärendehantering, information och blanketter samt elektroniska lösningar. 
 
Kommunstyrelsen har avsatt 20 miljoner till investeringsmedel för att utveckla e-tjänster. 
Nämnder har möjlighet att ur dessa medel söka pengar för att finansiera utveckling och 
införande av e-tjänster. Ansvaret för processkartläggning, genomförande och drift ligger hos 
respektive nämnd. 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har inkommit med en ansökan till kommunstyrelsen om 
621 600 kr för att finansiera kostnader för extern leverantör och konsulttimmar för utveckling 
av en Framkomlighetsguide. KSU tilldelar resurser för beställare, projektledare och 
projektdeltagare. Bilaga 
 
Föredragning 
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Idag beskrivs större pågående gatuarbeten på insidan, i generella ordalag och utan koppling 
till kartan. Den som vill veta mer om pågående arbeten hänvisas till tjänstemän på kontoret 
för samhällsutveckling (KSU). 
 
E-tjänsten ”Framkomlighetsguide” är tänkt att ge en samlad och aktuell bild över 
framkomligheten på gatu- och parkmark som Uppsala kommun förvaltar. Information om 
pågående arbeten ska kunna filtreras utefter användarens behov och tillgängligöras via både 
text och bild baserat på kommunens kartlösning, kartinfo. En del av utvecklingen kan 
återanvändas för andra e-tjänster. 
 
E-tjänsten förväntas ge ökad information och ökad kvalitet till externa användare så som 
medborgare och företag. E-tjänsten förväntas också ge ökad kvalitet vid handläggning inom 
kommunen och frigjord tid i och med färre telefonsamtal. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Av de 20 miljonerna har sedan tidigare totalt 9 170 000 kr beviljats till följande projekt: 

- Pilotetablering av e-arkiv (5 920 000 kr) 
- Genomlysning av integrationslösning/plattform flödesmotor och organisation 

(500 000 kr) 
- Handlingsplan ”öppen data” (800 000 kr) 
- Jämförelsetjänst för skolor (1 800 000 kr) 
- Förstudie för digitalisering av överförmyndarnämndens ärendehantering (150 000 kr) 

Förslaget ryms således inom kommunstyrelsens budget 
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